
 
Beretning fra Firkløverparkens bestyrelse 2018/2019 

 
 

Bestyrelsens sammensætning 

Efter afdelingsmødet i september 2018 har der været lidt udskiftning – et af 

bestyrelsesmedlemmerne valgte at forlade bestyrelsen, da vedkommende synes, der var for 

mange møder og det tog for meget tid – et andet bestyrelsesmedlem valgte at flytte fra 

Firkløverparken. 

 

Siden det seneste afdelingsmøde i september 2018 har der været mange arbejdsopgaver, dog 

ikke som tidligere, hvor vores fokus har været økonomi, som var en bunden opgave, der var 

udstukket fra Folketinget. Hele den almene boligsektor skulle spare godt 8 % i perioden 2014 

til 2020. Dette var vi i mål med ved årsskiftet – og næsten uden, at det er blevet opdaget. 

Vi holder stadig øje med vores økonomi, og vi vil selvfølgelig ikke kunne lave sådan en øvelse 

mere uden det vil kunne mærkes i afdelingen. 

 

YouSee og Parknet blev sat i gang ved årsskiftet og trods problemer i starten er vi tilfredse 

med forløbet og ikke mindst opbakningen til omlægningen. 

 

I efteråret 2018 havde vi 3 bestyrelsesmedlemmer på KAB-konference, hvor emnet var 

beboerdemokrati/samarbejde/aktiviteter. Disse emner er ikke altid lige nemme at arbejde 

med i alle afdelinger – ikke fordi man ikke ønsker at deltage som beboer, men der er mange 

forskellige måder at komme hinanden ved på.  Vi kunne holde en masse fester for både børn 



og voksne, der kunne holdes temamøder, læse-bogklub, loppemarked osv. Men der mangler 

altid ildsjæle, som er villige til at  bruge aftener og weekender på at stable sådanne 

arrangementer på benene.  

 

Siden Firkløverparken blev bygget, har der ”næsten” i alle årene været afholdt jule- og 

sommerfester. Men de senere år har det ikke været muligt at samle mere end 3-6 tilmeldte 

beboere, hvilket slet ikke står mål med de mange timer, der skal lægges i at arrangere disse 

fester. 

 

Vi vil gerne  gøre lidt reklame for den nye beboer-app, som kom i luften i juni 2019. Den 

erstatter ingenting, men gør det muligt at hente information, som f.eks. lejekontrakt og 

husorden samtidig med, at der kan tages en direkte kontakt til ejendomskontoret. Det er også 

muligt at se øvrige kontaktoplysninger.   

 

I driften har der også været udskiftning. Vores driftschef  valgte nye udfordringer og 

stoppede. Der blev forholdsvis hurtigt fundet en afløser, som næsten med det samme kunne 

træde til.  

 

Vallensbæk Boligselskab  

Vallensbæk boligselskab, som vi er en del af, tager meget tid med forberedelse og selve 

møderne i Organisationsbestyrelsen. Vi har – som nævnt på sidste afdelingsmøde – 2 pladser. 

Vi mener det er meget vigtigt, at de enkelte afdelinger er personligt repræsenteret, dette har 

der endnu ikke kunnet findes opbakning til i boligselskabet – men vi tænker på den periode, 

hvor vi ikke var repræsenteret. Dengang var det ofte vi ikke fik nogen information – og hvis 

den kom, kom den meget sent.   

I den periode, hvor vi ikke var en del af organisationsbestyrelsen, blev det besluttet at vores 

grundejerforening skulle nedlægges, hvilket den er blevet. Vi har dog et rigtig godt og bedre 

samarbejde med vores naboer end der har været tidligere.  

Dette har resulteret i 2 møder med kommunen om den stigende trafik, vi er ikke i mål. Deres   

tilbagemelding handlede mere om flere parkeringspladser i området, hvilket vi har reageret 

over for. 

 



Vi har det sidste års tid påpeget, at udlejningen ikke fungerer tilfredsstillende, og at boligerne 

stå alt for længe ledige. Der er nu i KAB fokus på dette og Vallensbæk Boligselskab følger op, 

så det skulle gerne blive bedre. 

 

Beboersammensætning  

Bestyrelsen i Firkløverparken er meget opmærksom på vores beboersammensætning, som i 

den seneste tid har ændret sig væsentligt, hvilket skyldes at Firkløverparken har de korteste 

ventelister i Vallensbæk.   

Vallensbæk Boligselskab har en målsætning på højst 25 % ikke danske beboere i hver 

afdeling, det er Firkløverparken langt over,  vi er på næsten en tredjedel. Dette giver 

naturligvis udfordringer på forskellige områder, og ikke mindst den debat, der har været i 

medierne om boligområder, hvor det går i den forkerte retning på alle punkter. Vi er slet ikke 

der, men kigger hele tiden frem – og der er allerede nu velfungerende familier, der er flyttet til 

andre boligområder. 

 

Vi har derfor haft problemet oppe i boligselskabet, og det vil blive forsøgt at ændre vilkårene 

for at få tilbudt en bolig her. Vi er dog blevet overhalet lidt af lovgivningen, som nu kræver, at 

50 % af alle ledige boliger går til den almindelige venteliste, og resten er fleksibel. Vi håber på 

sigt, at det vil ændre beboersammensætningen her i Firkløverparken.  

Vi forsøger at tage hensyn til familier fra Vallensbæk, både unge, ældre samt skilsmisseramte. 

Dette kommer kommunen til at stå for, kommunen kan jo  godt se, at udviklingen i vores 

område de sidste år har ændret sig. 

 

Denne ændring vil ikke løse vores bekymring for udviklingen lige med det samme, men over 

en årrække er vi sikre på, at det vil kunne mærkes. 

 

Affald / storskrald 

Dette emne har været vendt mange gange det seneste år, hvordan kommer det til at fungere? 

Lige meget hvor der stilles containere eller hvor mange der opstilles – er der nogle beboere, 

som ALLIGEVEL vælger at stille deres affaldsposer på jorden eller smider møbler tilfældige 

steder i bebyggelsen. DETTE er bestemt ikke i orden, og tingene forsvinder jo ikke af sig selv. 



Ingen i hele vores afdeling skal gå mere end 50 meter lige meget hvad man skal af med. Det er 

en meget stor service, som vi burde sætte pris på.  

I forhold til affaldsposer med husholdningsaffald, der ikke bliver smidt ned i en container, vil 

sådanne poser på jorden altid tiltrække rotter og fugle. 

 

Til sidst vil vi igen rose vores ejendomskontor, som har været en fantastisk medspiller og som 

har en meget stor del af æren for vores efterhånden rimelig sunde økonomi samt vores 

velholdte afdeling. 

Så tak til Jan, Ebbe og Søren.  

 

 

 

Firkløverparkens bestyrelse 2019 
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